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El príncep 
Hamlet, com 
qualsevol de 

nosaltres

TEATRE

Ala manera del Quiero to-
do esto de José Agustín 
Goytisolo, Carles Flavià 
va deixar dit què necessi-
tava per ser feliç. Volia 

aprimar-se menjant, que les mon-
ges estiguin bones i que follar fos 
més fàcil. També que l’aigua col·lo-
qui i que les velles vagin amb mini-
faldilla. Volia estar completament 
boig, envellir molestant, tocar els 
ous al personal i que a ell no els hi to-
quessin. I volia, en fi, que els seus 
amics es morissin abans que ell i 
tots alhora perquè no suportava els 
tanatoris i tampoc la frase dels me-
diocres –“Sempre marxen els mi-
llors”– perquè, esclar, al cap i a la fi 
els fills de puta també es moren. És 
la veu del mateix Flavià qui ens ho 
explica per la megafonia del seu fu-
neral a Sancho de Ávila, per des-
comptat. Ja que era inevitable la 
murga del tanatori, es negava que el 
portessin a un de pijo. Són els seus 
amics de l’ànima –que no han res-
pectat la seva voluntat– els que 
l’acomiaden amb paraules i cançons 
que els recorden a ell. 

Flavià va ser capellà però d’això 
ja fa molt de temps i són massa els 
pecats esdevinguts des d’aleshores. 
Per tant, la cerimònia és laica i l’ofi-
cia Joan Lluís Bozzo, que s’enrecor-
da de Rubianes, amic comú a qui 
sempre es troba a faltar. Bozzo asse-
gura que Flavià i Manel Fuentes 
eren tan amics que semblaven ger-
mans, o pare i fill fins i tot. Fuentes 
llegeix, amb perfecta entonació fla-
viana, un text en què el propi amic 
havia reflexionat amb veu alta, i 
amb més humor negre que mai, so-
bre els últims dies de la seva vida. 
M’expliquen que Jaume Sisa l’ana-
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Flavià, al setè cel

va a visitar cada dia durant aquests 
últims dies i quan entona sense mú-
sica –ni falta que fa– El setè cel que-
da clar que es redescobreix més i 
més bonica cada cop que l’escoltes.  

Una tele ens ensenya imatges se-
ves en plenitud de facultats, sobre 
l’escenari, amb la sana afició a pon-
tificar tot combinant com qui no vol 
la cosa la mala bava i la tendresa, dis-
simulada en un estirabot, això sí, no 
fos cas... Joan Manuel Serrat canta la 
cançó que se sentia quan saltava el 
contestador automàtic del Flavià, 
Las malas compañías: “Mis amigos 
son unos atorrantes. Se exhiben sin 
pudor, beben a morro, se pasan las 
consignas por el forro y se mofan de 
cuestiones importantes”. Celebrar 
l’amistat sempre va ser prioritari per 
al Flavià i de moltes coses impor-
tants es devia mofar ell acompanyat 
del pare Manel, amic d’infància i 
d’hàbits, que glossa amb discreció 

tants anys d’estimació que mai 
han fet un empatx. I un no pot si-
nó intuir que poques vegades l’Es-
glésia i la laïcitat es deuen haver 
portat tan bé.  

“Capri, c’est fini” 
“Capri, c’est fini”, va voler que po-
sessin per encapçalar la seva es-
quela, junt amb una dosi d’humor 
negre: “Als meus 70 anys, no he 
de patir pel futur. Ni residènci-
es, ni carret espitjat per peruà”. 
Expliquen que Hervé Villard va 
compondre la cançó Capri, c’est 
fini després de veure un cartell 
turístic de Capri al metro de Pa-
rís. A Flavià li semblava que el 
metro era un avorriment mortal 
però en canvi la música li agrada-
va com poques coses més. Al se-
tè cel, ho sap tothom, hi sona mú-
sica. I hi regnen, història certa, 
unes quantes mulates.e

L’esquela que va deixar escrita per publicar el dia de l’enterrament. XAVIER BERTRAL

Els amics acomiaden l’actor, que va deixar escrita la seva pròpia esquela 

OBITUARI

Dia Mundial del Teatre: el sector critica, la crítica premia
mis de la Crítica, guardons que 

atorga la crítica professional 
de Barcelona. El curiós in-

cident del gos a mitjanit 
es va imposar amb qua-
tre premis, entre els 
quals el de millor espec-
tacle i el de millor actor 
per a Pol López, però la 

resta de guardons van 
ser molt repartits: Àlex 

Rigola com a director, Nao 
Albet i Marcel Borràs pel text 

de Mammón, Marc Artigau i 
Oriol Broggi per l’adaptació d’Al 
nostre gust, i Clara Segura, Ra-
mon Madaula i Mar Ulldemo-
lins com a actors. I dos veterans 
van segellar la nit: Rosa Ribas i 
Núria Espert.e
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El Dia Mundial del Teatre va contra-
programar ahir el Dia Mundial de la 
Poesia: no és que se celebrin el ma-
teix dia, és que el primer es va avan-
çar perquè el 27 de març s’esqueia en 
festiu. Mentre que el sector literari 
va celebrar la diada llegint el poema 
Preneu les roses, de la tarragonina Ol-
ga Xirinacs, en diversos idiomes, el 
del teatre va aprofitar l’ocasió per de-
nunciar la precarització de les condi-
cions de treball que han patit els úl-
tims anys. L’Associació d’Actors i Di-
rectors Professionals de Catalunya 
(AADPC) va difondre un vídeo-ma-
nifest que pretén conscienciar els es-
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‘Hamlet’ TEATRE LLIURE 117 DE MARÇ 

Hamlet ha estat objecte 
de les més variades in-
terpretacions, mutila-
cions, reduccions i 
creacions a la recerca 

de les ressonàncies en la nostra so-
cietat, perquè desvela els racons 
foscos de l’ànima i conté sentències 
devastadores sobre els comporta-
ments humans. Pau Carrió vol con-
nectar la tragèdia del príncep i de 
Dinamarca amb el moment actual. 
I no només perquè massa coses fan 
pudor a Europa, Espanya i al món, 
sinó perquè la societat occidental 
sembla contagiada de la incapacitat 
de resoldre, d’encarar-se amb la si-
tuació, i assumeix la impossibilitat 
de fer res, entre el dubte, la resigna-
ció i la fugida. Hamlet ens interpel·la 
d’una manera quasi individual. No 
parla amb si mateix ni amb el cel, si-
nó amb cadascun dels  espectadors. 
I aquest és l’encert i la modernitat 
d’una funció de soterrada violència 
que resol amb habilitat i senzillesa 
les difícils escenes del fantasma o la 
matança final, si bé en la recerca de 
la naturalitat sacrifica part de la ne-
cessària música de la paraula, la po-
esia, i mostra alguna incoherència 
–menor– fruit de la reescriptura. 

És una lectura contemporània no 
perquè hi hagi referències d’actua-
litat ni s’alteri significativament el 
relat, sinó perquè humanitza els 
personatges amb una direcció d’ac-
tors que els despulla de qualsevol 
solemnitat i magnificència, i fins i 
tot introdueix curioses notes d’hu-
mor. La proposta se centra en la in-
acció d’un Hamlet impotent per es-
brinar la veritat i actuar en conse-
qüència. Una mirada que, a més, im-
plica els espectadors –ja sigui per 
amorosir les tres hores d’espectacle 
o evidenciar la nostra responsabi-
litat– quan trenca la quarta paret 
per fer-nos cantar amb una Ofèlia 
embogida i picar de mans amb un 
Hamlet eufòric per haver certificat 
el crim de l’oncle.  

En un espai escènic neutre de 
gran utilitat i presència (Sebastià 
Brosa), Pol López expressa amb in-
usitada transparència l’angoixa (tan 
actual!) del príncep. Un Hamlet que 
pateix, plora, riu, s’excita i fingeix, 
com qualsevol de nosaltres. Superb 
en el primer monòleg, però sobretot 
en el Ser o no ser, amb el qual clava 
un punyal sobre la incapacitat de 
l’home per decidir el seu destí. Xi-
cu Masó fa una creació càlida i en-
tranyable de Poloni. Perfecta Maria 
Rodríguez amb una Ofèlia fràgil i 
sentimental i Pau Vinyals com un 
Horaci que traspua l’amistat incon-
dicional amb Hamlet.e
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Homenatge  
Flavià va ser 
capellà però  
la cerimònia 
és laica i 
l’oficia Joan 
Lluís Bozzo

pectadors i en què lamenta que el 
73% dels actors no puguin viure 
de la seva feina, que el 63% no 
aconsegueixin treballar més 
de tres mesos a l’any i que el 
55% no arribin al salari mí-
nim (segons dades d’un estu-
di de la societat de gestió dels 
drets d’autor AISGE). L’ac-
triu Roser Batalla va ser l’en-
carregada de llegir des de la no-
va seu de la Sala Beckett el Ma-
nifest Internacional 2016. El di-
rector rus Anatoli Vassiliev hi 
defensa la “necessitat” del teatre, de 
“tot tipus de teatre”, diu, excepte “el 
teatre de la política, el teatre de ter-
ror quotidià, individual o col·lectiu”. 

L’acte festiu de la jornada va ser 
la 18a edició dels recuperats Pre-

Clara Segura  
a la gala dels 
Premis de la 

Crítica.  
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